
 

Smluvní strany: 
 
ADRI system czech, s.r.o. 
Blatnická 4219/4, 628 00 Brno 
IČ: 05595053 
zastoupená Miroslavem Frýdeckým, jednatelem 
e-mail: info@gpsdispecink.cz 
  
(dále jen poskytovatel)  a 
 

Město Jeseník 
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
IČ: 00302724 
zastoupená Ing. Adamem Kalousem, starostou 
e-mail: lubomir.vestinsky@mujes.cz 
 
(dále jen uživatel) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

S M L O U V U 
o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) 

1. Předmět smlouvy 
a) Poskytovatel bude uživateli poskytovat datové telekomunikační služby spočívající v technické správě systému           

GPSdispecink.cz sloužící k managementu služby seniortaxi uživatele ve měste Jeseník na technických           
prostředcích poskytovatele. 

2. Rozsah poskytovaných služeb 
a) Funkce pro dispečink uživatele: 

- Zadávání a administrace jednotlivých zakázek 
- Přehledy odjetých zakázek 
- Zobrazení řidičů na mapě 
- Možno obsluhovat jak z PC, tak z tabletu 
- Měsíční vyúčtování realizovaných zakázek. 
 

b) Funkce pro řidiče ve vozidle: 
- Po přihlášení řidiče snímá v pravidelných intervalech jeho GPS souřadnice a zasílá do paměti systému                
GPSdispecink.cz poskytovatele. 
- Možnost přijímat a obsluhovat zakázky, stavy: Přijal, Obsadil, Dokončil 
 

c) Kontrolní rozhraní pro uživatele (město): 
- Přehledy odjetých zakázek + filtry 
- Správa uživatelů pro dispečerské rozhraní v případě změny taxislužby 
- Správa uživatelů oprávněných pro vstup do kontrolního rozhraní 
- Administrace SENIOR kódu platných kartiček 
- Přidání SENIOR kódů do zakázek i přehledů 
- Administrace povolených stanovišť 
 

d) Limity pro užívání služby seniory a kontroly povolených tras: 
- Platný SENIOR kód (městem přidělený číselný kód pro seniora 75 let a více) 
- Jen na nebo z povolených stanovišť ve městě Jeseník 
- Maximální počet km/jízda 
- Maximálně 4 jízdy za měsíc na osobu 
- Pouze ve všední dny od 6.00 do 15.00 

 
e) Mezi poskytované služby patří zákaznická podpora prostřednictvím elektronické pošty a telefonu. 
f) Poskytovatel garantuje dostupnost služby 99,9% s tím, že neručí za výpadky technického prostředku od svých               

subdodavatelů.  
g) I přes snahu o zajištění maximálního možného zabezpečení technických prostředků a denní zálohování,             

poskytovatel nenese odpovědnost za porušení bezpečnosti dat uživatele na technických prostředcích,           
zejména pak pochybením uživatele.  

3. Cenové, platební a další podmínky 
a) Za aktivaci služby, zprovoznění systému a uživatelů si poskytovatel účtuje aktivační poplatek 25.000,- Kč. 



b) Uživatel poskytovateli zaplatí za poskytnutí služeb dle čl. 2 smlouvy 3.000,- Kč měsíčně za provoz. Platba za                 
daný měsíc je splatná vždy k 5. dni daného měsíce na základě vystavené faktury. V případě prodlení platby                
větším jak 7 dní je poskytovatel oprávněn služby uživatele omezit. 

c) Poskytovatel není plátcem DPH, pokud by se plátcem DPH po dobu platnosti této smlouvy stal, ujednané                
částky touto smlouvou jsou uvedeny bez DPH. 

d) Poskytovatel je povinen udržovat mlčenlivost o datech uživatele uchovávaných v systému i po skončení             
provozu služby. 

e) Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli součinnost k rozvoji a navrženým úpravám systému na základě             
podnětů uživatele.  

f) Uživatel poskytne nutnou součinnost potřebnou pro zřízení a poskytování služeb poskytovatelem. 
g) Smluvní strany se dohodly, že respektují elektronickou formu komunikace – tedy e-mail. Má se za to, že                 

správné emailové adresy jsou uvedeny v záhlaví smlouvy. 

4. Ukončení smlouvy 
a) Smluvní strany se dohodly, že lze od smlouvy odstoupit pouze písemným oznámením druhé smluvní straně               

zaslaným na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a to pouze z důvodů uvedených v tomto článku smlouvy              
následujícími způsoby: 

 
1. odstoupením od smlouvy 
2. výpovědí smlouvy  
3. písemnou dohodou smluvních stran 

 
b) Uživatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy poskytovatelem. Za            

podstatné porušení smlouvy poskytovatelem považují smluvní strany především níže uvedený případ, kdy: 
 
1. poskytovatelem poskytované služby dle čl. 2 smlouvy nebudou v tomto rozsahu plně funkční a             

provozuschopné, a ani přes výzvu uživatele k odstranění vad poskytovatelem poskytovaných služeb           
nebude poskytovatel schopen zaručit 100% funkčnost poskytovaných služeb. 

 
c) Smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět bez udání důvodů v šestiměsíční výpovědní době,              

která počne běžet od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, ve které byla výpověď doručena druhé                
smluvní straně. 

d) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran. 

5. Závěrečná ustanovení 
a) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
b) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti oboustranným podpisem smluvních stran. 
c) V případě, že se ke kterémukoli ustanovení smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu                  

jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným                
a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný               
vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání Smlouvy. Smluvní strany Smlouvy se zavazují              
nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část            
ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam               
bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl Smlouvy zůstal               
zachován. 

d) Tuto smlouvu je možno změnit jedině písemnou formou, přičemž podpisy smluvních stran musí být na každé                
listině. 

e) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a každá strana obdrží po jednom výtisku s platností originálu. 
f) Tato smlouva vyjadřuje svobodnou, pravou a vážným způsobem projevenou vůli smluvních stran, což smluvní              

strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy na této listině. 
 
V Olomouci dne V Jeseníku  
 
 
 
 
……………………………………. ……………………………………. 
Miroslav Frýdecký Adam Kalous 
jednatel ADRI system czech, s.r.o. Město Jeseník - starosta 


